
היחיד צריך להשתתף בצער הרבים
ָרָכה ּוְקָלָלה' )יא כו(: יש לדקדק שהתחיל בלשון יחיד  'ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיוֹם בְּ

ראה, וסיים בלשון רבים לפניכם.

ויש לתרץ עפ"י מה שאמרו חז"ל )תענית יא.( בזמן שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם 

ציבור  בנחמת  יראה  אל  כן  עושה  ואם  וכו',  נפשי  עלי  ושלום  ואשתה  ואוכל  לביתי  אלך 

עיי"ש. וכדי לרמוז לענין זה אמר הכתוב ראה בלשון יחיד, כאומר לכל יחיד ויחיד, בין שאני 

נותן לציבור ברכה ובין שאני נותן להם קללה, ראה לעצמך להשתתף עמהם בצערם ולא 

לפרוש מהם.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

היחיד מזכה את הרבים
ועוד יש לתרץ דפעמים שזכות היחיד מועיל לרבים, וכשיש צדיק אחד ביניהם מועיל לכל 

הציבור, ונחשב לפני השי"ת כאילו קיימו כל הציבור המצוות כראוי. וכענין דאמר רבי יוחנן 

)סנהדרין קיא.( שאחד מן העיר מזכה כל העיר, ואחד מהמשפחה מזכה את כל  בגמרא 

המשפחה עיי"ש. וזה מה שפתח הכתוב בתחילה בלשון יחיד ראה אנכי, וסיים בלשון רבים 

נותן לפניכם, כי מעשה היחיד מועיל עבור הרבים.

)'זרע שמשון' פרשת עקב אות ריש א(

טעם מפני מה לא נכתב בתורה היכן מקום המקדש
ר  ל ֲאשֶׁ ה ָתִביאּו ֵאת כָּ מָּ ם שָׁ מוֹ שָׁ ן שְׁ כֵּ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּבוֹ ְלשַׁ קוֹם ֲאשֶׁ 'ְוָהָיה ַהמָּ

רֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם  ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם עוֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ַמְעשְׂ

רּו ַלה' )יב יא(: העולם מקשים למה לא גילה הקב"ה לישראל את המקום של  דְּ ר תִּ ֲאשֶׁ

בית המקדש מיד, ולמה המתין עד ימי דוד ששלח לו על ידי גד הנביא )שמואל ב כד יח( 

עלה הקם לה' מזבח בגורן ארונה היבוסי. ומשום כן נגרם שנענשו ישראל במגיפה על ידי 

שלא היו מתאוים לבקש לדעת מקום בית המקדש כדאיתא במדרש )שוחר טוב שמואל 

ב' כד(.

ויש לתרץ שלא רצה הקב"ה לקרות שם למקום בית המקדש קודם הזמן שיקריבו בו, כי לא 

לעשות גנאי לאותו מקום, שיהיה יושב כמו חרב ושומם ולא יקריבו בו קרבנות. 

וידוע שלא היה אפשר לבית המקדש להבנות רק על ידי שלמה, ולכן המתין עד סוף ימיו 

של דוד ואז גלה להם היכן המקום שנבחר שיבנה שם בית המקדש, וצוה לדוד לעשות תיכף 

שם מזבח ולהעלות שם קרבן. 

ובזה יתפרש מה שנאמר )בראשית כב יד( ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, שרצה 

אברהם לרמוז שעתה לא יהיה נודע בעולם שזה מקום המקדש, עד שיבוא הזמן ואז יראהו 

ה'.

)'זרע שמשון' פרשת וירא אות כג(

טעם שבעון המעשרות משתדף התבואה
י ַעם ָקדוֹׁש  ֶננָּה ַוֲאָכָלּה אוֹ ָמכֹר ְלָנְכִרי כִּ תְּ ָעֶריָך תִּ שְׁ ר בִּ ר ֲאשֶׁ 'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלגֵּ

בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא  ל תְּ ר ֵאת כָּ ַעשֵּׂ ר תְּ ֲחֵלב ִאּמוֹ ַעשֵּׂ ִדי בַּ ל גְּ ה ַלה' ֱאלֶֹקיָך לֹא ְתַבשֵּׁ ַאתָּ

ָנה' )יד כב(: ברש"י מה ענין זה אצל זה, אמר להם הקב"ה לישראל אל  ָנה שָׁ ֶדה שָׁ ַהשָּׂ

תגרמו לי לבשל גדיים של תבואה עד שהן במעי אמותיהן, שאם אין אתם מעשרים מעשרות 

כראוי כשהוא סמוך להתבשל, אני מוציא רוח קדים ומשדפתן וכו'. וצריך עיון למה דוקא 

זה העונש שיהיו נולדים הפירות  ואחר כך משדף אותם, ודוקא כשהם סמוכים להתבשל, 

יז( והאדמה לא  ולמה אינו מונע יציאתם מעיקרא וכמו שמצינו במקום אחר )דברים יא 

תתן את יבולה. 

ויש לתרץ דהנה ידוע ששכר נתינת המעשר הוא הברכה ששולח לו הקב"ה בתבואות שלו 

כמו שאמרו בגמרא )שבת קיט.( עשר בשביל שתתעשר. ומבואר בזוה"ק )ח"א פח.( שאין 

הברכה שורה על דבר ריק, וכמו שמצינו שאמר אלישע לאשה השונמית הגידי לי מה יש לך 

בבית, כי אם לא היה לה אסוך שמן, לא היתה שורה עליה הברכה.

וא"כ כשהאדם אינו מעשר כראוי, בדין הוא שיחול עליו הקללה היפך הברכה, ואם הארץ 

לא היתה מצמיחה כלום לא היתה ניכרת הקללה הבאה מחמת עון המעשרות, ולכך כדי 

לעשות היכר שבא להם עונש מחמת עון המעשרות, עושה הקב"ה שהארץ תצמיח ותוציא 

פירותיה, ואחר כך שורה עליהם הקללה והולכים לאיבוד.

שכתבו  מה  עפ"י  לפרש  יש  להתבשל,  קרובים  כשהם  דוקא  כן  עושה  שהקב"ה  והטעם 

המקובלים שכל פרי ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, ובגמר בישולו נשאר בו ניצוץ של 

אותו מלאך, והאוכלו נשמתו נהנית ואותו מלאך ניזון. ולפי דברי המקובלים הנ"ל מתבאר 

עד  הפירות  אין ממתין השי"ת להשחית את  לאיבוד,  ילך  לא  דכדי שניצוץ המלאך  יפה, 

אחר שיגמר בישול הפירות, אלא משחיתם כבר מקודם שיתבשלו, והיינו לפני שנכנס בהם 

הניצוץ של המלאך.

)'זרע שמשון' פרשת מסעי ז(

בפסוק נרמז שמחת העניים ושמחת העשירים
ר  ר ְוַהיָּתוֹם ְוָהַאְלָמָנה ֲאשֶׁ ִוי ְוַהגֵּ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהלֵּ ָך ְוַעְבדְּ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ָך ַאתָּ ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ 'ְושָׂ

ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך  י  ִיְבַחר ה' כִּ ר  קוֹם ֲאשֶׁ מָּ ה' ֱאלֶֹקיָך בַּ חֹג לַֹ ְבַעת ָיִמים תָּ ָעֶריָך שִׁ שְׁ בִּ

יש להבין מפני מה  יד-טו(:  )טז,  ֵמַח'  ַאְך שָׂ ְוָהִייָת  ָיֶדיָך  ה  ַמֲעשֵׂ ּוְבכֹל  בּוָאְתָך  תְּ כֹל  בְּ

בתחילה אמר ושמחת בחגך, דמשמע שמחה גדולה ושלימה, ואח"כ אמר והיית אך שמח, 

אך הוי לשון מיעוט דמשמע קצת שמח. וביותר קשה שמפשט הכתוב נראה שמתחילה 

מדבר על שמחתו עם בני ביתו, ועל שמחה זו אמר ושמחת בחגיך דמשמע שמחה שלימה, 

ולבסוף דמיירי על השמחה  שיחוג לפני ה' אמר והיית אך שמח דמשמע שמחה מועטת.

וי"ל דרומז הכתוב על מה שאמרו בגמרא )חגיגה ח:( מי שיש לו נכסים מועטים ואוכלים 

מרובין, מביא שלמים מרובין ועולות מועטות, מי שיש לו נכסים מרובים ואוכלים מועטין, 

מביא עולות מרובות ושלמים מועטים. והיינו דהעני אם יש בביתו מי שיאכל את הקרבן, 

מביא שלמים כדי שיוכל לאוכלם, והעשיר מביא עולות, ואף שאין אוכלים מהקרבן, לא 

איכפת לו, שהרי יש לו הרבה ממון. 

ולפי"ז יש לפרש שבתחילה אמר חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך, 

דמשמע דמיירי בעני שמאסף את כל מה שיש לו בצמצום מגורנו ויקבו, עליו אמר הכתוב 

שיזבח שלמים מרובים מפני שיש לו אוכלים מרובים, וכמו שאמר הכתוב אתה ובנך ובתך 

וגו', ואז נראית שמחתו יותר גדולה ושלימה, היות ויש לו הרבה שלמים ובשר לאכול, אמנם 

והיינו  אלוקיך,  לה'  שיחוג  הכתוב  אמר  עליו  מועטין,  ואוכלים  מרובים  נכסים  לך  יש  אם 

שיביא עולות מרובים לבית המקדש, שהרי יש לו נכסים מרובים וכמו שאמר הכתוב כי 

יברכך ה' אלוקיך, ולכך סיים ואמר והיית אך שמח, דהיינו קצת שמחה, שהרי השלמים יהיו 

מועטין ולא יהיה לו כ"כ בשר לאכול.

)'זרע שמשון' פרשתינו אות ט(

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

גליון 181זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפרשת ראה תשע"ז

אמרות שמשון



בין  שלום  משים  צדקה  נותן  כשהעשיר 

הקב"ה ובין העני 

דף  רות  חדש  זוהר  טז,  לד  )ויק"ר  במדרש  אמרינן 

עה:( שמי שעושה צדקה משים שלום בין העני ובין 

בו,  שפגעה  הדין  מדת  על  מתרעם  שהעני  הקב"ה, 

צועק  והוא  צדקה,  לו  ליתן  רוצה  אינו  כשהעשיר 

ואומר, רבש"ע למה עשית את זה עשיר ואותי עני, 

בין  שלום  משים  צדקה  נותן  שכשהעשיר  נמצא 

הקב"ה ובין העני, וזהו צדק ושלום נשקו ולא אמר 

נפגשו, שהרי אינם שתי דברים כמו חסד ואמת רק 

הכל דבר אחד. 

)פרשת בראשית אות י(

הנותן צדקה מן ההכרח שיבא לידי שיבה

ועל כרחך צריך לומר שהענין הוא כך, שמי שמגיע 

לזקנה מחמת המזל אינו מוכרח שיגיע אף לשיבה, 

ובפרט  זכות  איזה  מחמת  לזקנה  שמגיע  מי  אבל 

שבמצות  והטעם  לשיבה.  אף  זוכה  הצדקה,  בזכות 

הצדקה זוכה לזקנה, יש לומר משום דקיי"ל )אבות 

פ"ה מכ"א( בן ששים לזקנה, ובפרק ג' דמועד קטן 

)דף כח.( אמרינן מחמשים עד ששים זו מיתת כרת, 

ומי שעושה הצדקה אי אפשר לו למות קודם ששים, 

ואם  ממות,  תציל  וצדקה  ב(  י  )משלי  כתיב  שהרי 

הועילה  לא  שהצדקה  אומר  הייתי  קודם  מת  היה 

כלום, ואף כשמגיע לשישים אינו מוכח שזהו הזכות 

הצדקה, שהרי מת משישים שנה זו מיתת כל אדם 

כדאיתא התם, ולכן צריך שיתארכו ימיו עד שבעים 

שנה שהוא הזמן של השיבה. )פרשת חיי שרה אות 

ז(

הנותן צדקה חוסך עניות מצאצאיו

הוא  עין  טוב  ט(  כה  )משלי  הפסוק  יבואר  והשתא 

יבורך כי נתן מלחמו לדל, דהיינו מי שנותן מלחמו 

שעתיד  מה  שרואה  מפני  לו,  נותן  מה  מפני  לדל 

להיות לדורות הבאים, ומשום הכי קרי ליה טוב עין, 

ומי שמבין תכלית הדבר הזה ודאי שיבקש רחמים, 

ומה הם הרחמים, להתפלל לה' שיציל בניו מעניות 

אל  וא"כ  זו,  ממדה  יצילם  שהקב"ה  אותם  ולברך 

לו  היה  הכי  תימא  לא  דאי  יברך,  אלא  יבורך  תקרי 

לומר הוא יבורך. 

)פרשת מצורע אות מצורע ד(

יותר  שניתן  צדקה  בזכות  הברכה  עיקר 

מהיכולת 

ולפי זה כנגד החיוב הראשון אמר הכתוב נתון, כלומר 

כל אחד מחוייב ליתן לפי מה שנתן לו המקום, וכנגד 

החיוב השני אמר תתן לו, לו דוקא לפי מחסורו אשר 

ולא  הכתוב  אמר  השני  החיוב  זה  וכנגד  לו,  יחסר 

ירע לבבך בתתך לו, איני רוצה שירע לבבך כשאתה 

צריך ליתן צורך העני יותר ממה שהיה מוטל עליך 

יברכך  הזה  הדבר  בגלל  כי  ממונך,  ערך  לפי  ליתן 

וכו', שכשאתה נותן לפי ערך ממונך אין אתה יכול 

להיות מצפה לתשלום גמול או לתקות פרס, שהרי 

אמנם  חוב,  פריעת  כמו  ונקרא  לעשות,  חובתך  כך 

כשאתה צריך ליתן יותר מחובתך וכפי צורך העני אז 

יכול להיות מצפה לתקות פרס, ולכן אמר כי  אתה 

בגלל הדבר הזה דוקא דהיינו החיוב השני של תתן 

לו יברכך ה' אלהיך.

 )פרשת שופטים אות ב(

ושכרה  גמ"ח  גם  בה  יש  גבאי  דרך  צדקה 

כפול

בגמרא )סוכה מט:( אמרינן שהצדקה נקראת זריעה 

צדקה  והנותן  קצירה.  נקראת  חסדים  והגמילות 

בסתר מבלי שיתבייש העני, שיהיה נוטלה ואינו יודע 

ממי נוטלה, זה נקרא גמילות חסדים ונקרא קצירה. 

ראה(  בפרשת  המצות  )טעמי  המפרשים  וכתבו 

שהנותן צדקה מיחד האותיות של השם הוי"ה ב"ה, 

שיד העשיר הנותן ויד העני המקבל הם שתי ההי"ן, 

והזרוע של העשיר שפושט כדי ליתן הצדקה לעני 

הוא הוא"ו, והפרוטה שנותן הוא היו"ד. אמנם כל זה 

הוא במי שנותן הצדקה מידו לידו של עני וזה נקרא 

שאינו  דהיינו  שקוצר  מי  אמנם  קצירה,  ולא  זריעה 

נותן הצדקה ליד העני ממש אלא נותנה ליד הגבאי, 

הוא גורם שתי פעמים יחוד אותיות השם, שמתחלה 

נותנה ליד הגבאי, ואחר כך הגבאי נותנה לעני, ועל 

יחוד  שגורם  כפול  שכר  לו  שיש  לומר  צריך  כרחך 

בעולם  הצדקה  משתלמת  שהרי  ולמטה,  למעלה 

הזה כפי גמילות חסדים שבה. 

)מגילת רות אות יג(

לא  שעדיין  הראשונה  הפרוטה  נותן  גם 

הועיל מקבל שכר כפרוטה אחרונה

והצדקה תציל ממות ממיתה משונה וממיתה עצמה 

שמצטרפת  אחת  מצוה  היא  והצדקה  קנו:(,  )שבת 

ולא  מזה,  ופרוטה  מזה  פרוטה  דהיינו  לאחת,  אחת 

תאמר אפשר שאני אתן לעני ולא יספיק לכדי צרכו 

וכסברת  שלו,  השכר  כל  ויהיה  וישלים  אחר  ויבא 

רב  דברי  ט:  ב"ב  בגמרא  )עיין  השריון  וכדמיון  רב 

ודברי ר' חנינא(, אלא כך הוא שכר פרוטה הראשונה 

כשכר פרוטה האחרונה, וכסברת ר' חנינא שאף אחר 

מציאת החשבון יהיה אחד לאחד. 

)מגילת קהלת קהלת אות כח(.
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ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.
ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

אבות שמשוןפניני שמשון עניני צדקה
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות וכו' והתורה 
בשמיעת  בתלמוד  דברים,  ושמונה  בארבעים  נקנית 
והשמח  מקומו  את  המכיר  וכו'  שפתים  בעריכת  האוזן 

בחלקו והעושה סיג לדבריו וכו'. )אבות פ"ו מ"ה(

בבי"ת  נכתבו  הראשונים  דברים  שהכ"ד  הטעם  ולהבין  לדקדק  יש 
בתלמוד בשמיעת האוזן בעריכת שפתים וכן כל הכ"ד הראשונים, 
ואילו בכ"ד האחרונים שינה לשונו  ונכתבו בה"א הידיעה המכיר את 
מקומו, השמח בחלקו וכן כולם, ולכאורה היה לו לומר גם באחרונים 
באותו מטבע לשון שהתחיל, ולומר בהכרת מקומו, בשמחה בחלקו, 

וכן כולם.

וי"ל לפי שהכ"ד הראשונים הם דברים שצריכים מעשה וטורח גדול 
והמשך זמן רב עד שישתלם בהם, שהרי צריך ללמוד תמיד, ולא די 
ללמוד פעם אחת או יום אחד או שבת אחת. וכן שמיעת האוזן לא 
די לשמוע פעם אחת, אלא צריך בכל יום ובכל עת לשמוע מחדש, 
וכן כולם. וכשאדם מתחיל איזה פעם ללמוד לשמוע ולהבין וכיוצא, 
לימוד  נקרא  ואינו  בו,  התורה  לקנות  ראוי  שלם  דבר  אינו  עדיין 

ושמיעה רק התחלת הלימוד ושמיעת האוזן וכו'.

ויש הפרש גדול ביניהם בין בכמות בין באיכות, שמי שלמד הרבה 
שבלימוד  ללמוד,  שמתחיל  מי  שמשיג  ממה  בלימודו  יותר  משיג 

הראשון אי אפשר להשיג מה שמשיג בלימוד האחרון.

אמנם הכ"ד האחרונים אינם צריכים טורח והמשך זמן לקנותם, אלא 
כשיחשוב בלבו להיות מכיר את מקומו, ולהיות שמח בחלקו, ולעשות 
לקיימם  אלא  לקנותם,  לטרוח  צורך  ואין  בהכי,  סגי  לדבריו,  סייג 
כשיבא זמנם הצריך להם בלבד. ואין הפרש בשלימות המעשה בין 
מי שמכיר את מקומו פעם אחת, למי שמכיר את מקומו אלף פעמים, 
אלא שזה עשה הרבה וזה עשה מעט, ואף על פי כן אותו המעט הוא 

שלם מצד עצמו, רק שהוא מעט בכמות ולא באיכות.

)מספרו תולדות שמשון פ"ו מ"ה(

הודעה חשובה
תקל"ט,  אלול  ו'  ביום  שנלב"ע  שמשון  הזרע  רבנו  של  דהילולא  יומא  לקראת 

סעודת  בשילוב  מיוחד  שיעור  יערך  ה'  בעזרת  תצא,  כי  פרשת  ב'  ביום  ויחול 

מעלת  בגודל  וממקובלים  הקדושים  מספרים  שידוע  וכפי  מכובדת,  הילולא 

בספרו  הלימוד  ונחשב  הצדיק,  שחידש  בחידושים  דהילולא  ביומא  הלימוד 

הצדיק,  הילולת  לכבוד  סעודה  עשיית  מעלת  ידוע  וכן  בקברו,  כהשתטחות 

ושנשמת הצדיק משתתפת בסעודה שעושים לכבודה.

כל המעונין להשתתף בסעודה זו, וכן המעוניין להשתתף בהוצאות הסעודה 

מתבקש להתקשר לטל: 05271-66450 או 05832-80300 וכן ניתן להשאיר 

הודעה בטל: 02-80-80-600 )שלוחה 1-7(

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

הרחבת מעגל ההפצה תלוי בך!    אנחנו זקוקים לסיוע!
בתרומה קבועה או חד פעמית   

הנכם שותפים לכל הפצת תורת המחבר בכל העולם  ותראו ישועות ונפלאות

ארץ ישראל:  05271-66450   ~  ארה"ב:  347-496-5657

ניתן לתרום בכרטיס אשראי  ע"י מערכת ממוחשבת 24 שעות ביממה:

02-80-80-500 שלוחה 3 

אנו נערכים להפצה גדולה של גליון פרשת שופטים גליון מורחב לכבוד הילולת רבנו, 
כל המעוניין להשתתף ולסייע בהוצאות מתבקש לפנות להנ"ל


